
Piątek 15.05.2020 
TEMAT: DBAMY O SŁUCH 
 

1. Hałasowanie – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści. 
Nadstawcie, proszę, uszu (gest dotykania uszu) i uspokójcie usta (gest dotykania ust). 
Podczas słuchania opowiadania o przygodach bliźniaków Kuby i Buby postarajcie się 
zapamiętać, dokąd poszli tym razem i co się wydarzyło. 

 
Hałasowanie 

Grzegorz Kasdepke 
Kuba i Buba musieli przyznać, że pan Waldemar, przyjaciel babci Joasi, to rzeczywiście 
bardzo kulturalny pan. Do tego stopnia, że czasami wręcz wstydził się chodzić z naszymi 

sympatycznymi bliźniakami po mieście – i to tylko dlatego, że, dajmy na to, naszła je 
ochota pobić się lub powyzywać. Ale któregoś razu to pan Waldemar narobił Kubie i Bubie 

wstydu – i to w muzeum! – Jak tam w szkole?! – ryknął, gdy już się spotkali przed kasą 
muzeum. Kuba i Buba aż podskoczyli z wrażenia. Babcia Joasia przygryzła wargi 

i dyskretnie rozejrzała się dookoła. Pani bileterka, ogłuszona doniosłym głosem pana 
Waldemara, przetykała sobie właśnie ucho. – Nadal macie najwięcej uwag w całej 

klasie?!… – ryczał pan Waldemar. – Nie martwcie się, za moich czasów kazano klęczeć 
na grochu!… Może dlatego mam teraz takie powykręcane kolana!… Pani bileterka 

pospiesznie skręcała kulki z papieru – najwyraźniej zamierzała wepchnąć je sobie w uszy. 
– Dlaczego pan Waldemar tak hałasuje? – szepnął Kuba, zerkając ze zdziwieniem 

na babcię Joasię. – Zawsze był taki kulturalny… – Chyba wyczerpały się baterie w jego 
aparacie słuchowym – westchnęła zarumieniona babcia. – To pan Waldemar jest 

kulturalny na baterie?! – osłupiała Buba. Ale babcia nie zdążyła nic odpowiedzieć, bo pan 
Waldemar podszedł właśnie do kasy – no i trzeba było zająć się zemdloną bileterką. 

 
Pytania do opowiadania: 

 Czy zapamiętałeś, dokąd wybrali się Kuba i Buba? 

 Kto im towarzyszył? 

 Dlaczego pan Waldemar tak głośno mówił? 

 Czy to jest kulturalne zachowane, gdy mówimy bardzo głośno w publicznych 
miejscach? Dlaczego? 

 
Link do obejrzenia filmu „Było sobie życie- ucho” https://youtu.be/LFr4Scm7DII 

 
2. Zabawa „Uszy do słuchania dźwięków”- Rodzic  prosi dziecko, aby usiadło i 

zamknęło oczy i posłuchało odgłosów jakie dobiegają do niego z dalszego i 
bliższego otoczenia. Następnie zadaniem dziecka jest nazwanie tego co usłyszało.  
 

3. Zabawa muzyczno-ruchowa z użyciem apaszki, w której dziecko ruchem odpowiada  
na cechy dźwięku (Rodzic odtwarza dziecku dowolną muzykę). 
Dźwięki głośne- falowanie chusty nad głowami 
Dźwięki ciche – falowanie chustą nad podłogą 
Brak dźwięku – dziecko kuca i chowa się za chustką 
 

4. Zabawa „Przyjemne i nieprzyjemne dźwięki”- dziecko słucha odtwarzanych przez 
rodzica  z płyty dźwięków; jeśli dany odgłos jest dla niego  przyjemny, to macha 
ręką; jeśli dźwięk odczuwa jako nieprzyjemny – zatyka uszy; 
- rozmowa na temat doświadczenia.  

 

https://youtu.be/LFr4Scm7DII


Rodzic wyjaśnia dziecku, że hałas obecnie istnieje wszędzie. Atakuje nas w domu, w 
szkole w pracy. W potocznym rozumieniu pod określeniem hałas rozumiemy dźwięki, 
głośną, zakłócającą spokój rozmowę lub muzykę, krzyki, głośny stuk, trzask, odgłosy 
pracujących maszyn. Inaczej mówiąc, hałasem nazywamy dźwięki szkodliwe lub 
niepożądane dla zdrowia. 
Linki do odtworzenia dźwięków: 

 

 https://chomikuj.pl/NaaB/Szum+wody/4+Odg*c5*82osy+wody+Szum+morza,196494
8540.mp3(audio) 

 https://chomikuj.pl/m_czyzyk/Dziecko/muzyka/odg*c5*82osy/dom/wbijanie_gwozdzi
a,966993782.mp3(audio) 

 https://chomikuj.pl/m_czyzyk/Dziecko/muzyka/odg*c5*82osy/dom/czajnik,96699279
5.mp3(audio) 

 https://chomikuj.pl/ossa111/Dokumenty/ODG*c5*81OSY/wiertarka,466845019.mp3(
audio) 

 https://chomikuj.pl/lukinTV/!!MUZYKA+Z+PROGRAM*c3*93W+INTERAKTYWNYCH
+TVN!/Muzyka+z+program*c3*b3w+interaktywnych+call-
tv+(tvn)+ZAPRASZAM!!!!*e2*99*aa/Inne/D*c5*b9WI*c4*98KI/Zegarek+4,647527057
.mp3(audio) 

 https://chomikuj.pl/ireksmarines/odg*c5*82osy+natury+mp3/Odg*c5*82osy+natury/K
aretka+R,507376673.mp3(audio) 

 https://chomikuj.pl/bialy_asia/PIOSENKI/Efekty+d*c5*bawiekowe/Odg*c5*82osy+ulic
y/Poci*c4*85g,4254875093.mp3(audio) 

 https://chomikuj.pl/bialy_asia/PIOSENKI/Efekty+d*c5*bawiekowe/Odg*c5*82osy+ulic
y/Helikopter,4254875330.mp3(audio) 

 https://chomikuj.pl/ireksmarines/odg*c5*82osy+natury+mp3/Odg*c5*82osy+natury+i
+inne+dzwi*c4*99ki/Deszcz+w+lesie,508024138.mp3(audio) 

 https://chomikuj.pl/ireksmarines/odg*c5*82osy+natury+mp3/Odg*c5*82osy+natury+i
+inne+dzwi*c4*99ki/relaks+na+le*c5*9bmej+polanie,508024190.mp3(audio) 

 https://chomikuj.pl/ireksmarines/odg*c5*82osy+natury+mp3/Odg*c5*82osy+natury+i
+inne+dzwi*c4*99ki/Skrzypi*c4*85ce+drzwi,508024194.mp3(audio) 

 
5.  Źródła hałasu- krótka pogadanka z dzieckiem  na temat jednostki natężenia hałasu 

Rodzic tłumaczy dziecku, że jednostką hałasu jest  decybel– dB;  udzielenie 
informacji, że hałas powyżej 85 dB jest szkodliwy dla zdrowia. 
 

6. „Co szkodzi uszom?” 
W nawiązaniu do wcześniejszej rozmowy na temat hałasu R.  rozmawia z dzieckiem 
o tym jakie dźwięki są nieszkodliwe i szkodliwe dla narządów słuchu oraz co robić, 
aby dbać o słuch .Następnie pokazuje dziecku ilustracje (poniżej) na których  
znajdują się różne źródła dźwięków. Zadaniem dziecka  jest pokazanie tych , które 
niszczą słuch. Dziecko odpowiada na pytania Rodzica: po czym można poznać, że 
hałas męczy? Dlaczego należy uszanować prawo do zabawy i odpoczynku w ciszy i 
spokoju? Co może wywołać hałas?. 
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JAKI DŹWIĘK NAM SZKODZI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 KOSIARKA DO TRAWNIKA 

 KLAKSON 

 PRZERWA W SZKOLE 

 MŁOT PNEUMATYCZNY 

 KRZYK 

 TRZASKAJACE DRZWI 

 SILNIK SAMOLOTU 

 GŁOŚNA MUZYKA 
 



PRÓG BÓLU (BARDZO SZKODLIWY) 

 WYBUCH PETARDY 

 START RAKIETY 
 
DŹWIĘKI NIESZKODLIWE DLA NARZĄDÓW SŁUCHU 

 

 ODDECH 

 SZUM LIŚCI 

 SZEPT 

 TYKANIE ZEGARA 

 CICHA MUZYKA 

 NORMALNA ROZMOWA 

 ŚPIEW PTAKA 

 ODGŁOSY DESZCZU 
 
 

   

    
 

7. Rady na ograniczenie hałasu: 
- Nie krzycz w przedszkolu, szkole, a przyjemniej będzie Ci się uczyło. Szybciej 
zapamiętasz to, co było na lekcjach, zajęciach. 
- Podczas przerw w zajęciach wyszukuj takie zabawy, aby było ciszej. 
- Nie kupuj i unikaj zabawek strzelających. 
- Nie piszcz w przedszkolu, szkole i sam zwracaj uwagę innym, gdy hałasują. 
- Nie używaj sygnałów dźwiękowych bez potrzeby. 
- Słuchaj muzyki tak, aby była przyjemna dla Ciebie i Twojego zdrowia. 
- Gdy mieszkasz blisko ulicy, gdzie panuje ruch to wybieraj miejsca ciche do 
zabawy. 

 
8. PRACA  z  KP4.19b, KP4.20a 

 
 
 
 



 
 

 


